
Je pravda, že podľa zákonov univerza 
anjeli nemôžu zasahovať do  nášho ži-
vota, len v  krajnom prípade, ak nám 
ide o  život a  náš pozemský čas sa ešte 
nenaplnil. Úlohou strážneho anjela je   

        udržať nás v koridore života, ktorý sme si 
pred narodením zadali a z ktorého naša duša 
nechce vybočiť. My si na túto nami predurče-
nú cestu nepamätáme, a preto je tu strážny an-
jel, aby nás upozornil, ak by sme svojimi činmi 
chceli vybočiť z línie nášho osudu. Samozrej-
me, celý náš život nie je pripravený ako scenár 
filmu, no niektoré míľniky a hlavné križovatky 
sme si určili, aby naša duša mohla rásť. Náš ži-
vot je pri narodení napísaný ceruzkou, no svo-
jimi rozhodnutiami a činmi svoju knihu života 
prepíšeme perom. 

Život naplnený láskou

Najpriamejšia a najjednoduchšia cesta k napl-
neniu šťastného života je cesta lásky. Ak bude-
me žiť len s jediným pocitom v srdci, s láskou, 
potom bude všetko v poriadku. Budú nás ob-
chádzať choroby, traumy, bolesti aj iné dušev-
né zranenia. Lenže to nie je také jednoduché 
– poviete si. Občas nám do života prichádzajú 
také situácie, keď sa rozhodujeme pod vply-
vom zranení a bolestí a tieto naše činy spôso-
bia vykoľajenie, odchýlenie sa od vytýčeného 
smeru. Dôsledkom týchto rozhodnutí sú zvy-
čajte narušené medziľudské vzťahy a  sebaob-
viňovanie. Všetky naše problémy (materiálne, 
kariérne, iné existenčné) vyvierajú z  nehar-
monických vzťahov. Tie nás dokážu vnútorne 
rozleptať, kradnúť spánok, prinášať depresívne 
stavy. A často už nevidíme východisko… An-
jeli sa nám pokúšajú odovzdať odkaz, nasme-
rovať nás znova na tú správnu cestu, len my ich 
nevnímame. Sme ponorení do závoja smútku, 

či sebadeštrukčných pocitov, že si tieto zname-
nia nevšímame. 

Aké sú znamenia anjelov?

Vnútorný hlas – začujete ho napríklad pri ru-
tinnej práci, alebo ak plačete z  bolesti, ktorú 
prežívate. Je to akoby druhý hlas vo vašej my-
sli, ktorý vám radí spraviť niečo, do  čoho sa 
vám práve nechce. Vnímate ho, no neposlúch-
nete. Myslíte si, že len fantazírujete…

Intuícia – je veľmi podobná vnútornému hla-
su, no skôr sa prejavuje v pocitoch. Cítite, že 
by ste mali niečo spraviť, čím sa to, čo vás trápi, 
začne riešiť, no stále to odďalujete. Aj keď sa 
vnútorný pocit zosilňuje (to vám už anjeli in-
tenzívne šepkajú do ucha), buď neveríte, že je 
to riešenie vášho problému, alebo ho potlačíte, 
lebo vám vytvára výčitky svedomia. 

Pierka, alebo iné predmety – nachádzate čo-
raz častejšie na miestach, kde by ste ich neča-
kali. Pierka, opakujúce sa čísla, tvary srdiečok 
a  podobne sa objavujú vždy, ak vám anjeli 
chcú niečo dôležité povedať. Ak ste v harmó-
nii, odkazujú vám „len“ toľko, že sú pri vás 
a  tešia sa s vami. Keď vás niečo trápi, týmito 
predmetmi zdôrazňujú nielen podporu, ale aj 
výzvu, aby ste sa na chvíľu zastavili a ponorili 
sa do energie lásky. Lebo tam na vás čaká rie-
šenie. Láska vás očistí a sníme vám závoj z očí. 
Zrazu uvidíte, ako z danej situácie von. 

Zvláštne situácie, z ktorých máte čudný po-
cit – môže to byť mihnutie, ktoré zachytíte 
periférne očami, zazvonenie mobilu, pričom 
nenájdete správu o  neprijatom hovore, stret-
nutie cudzieho človeka, ktorý vám povie nie-
čo, na  čo ste sa ani nepýtali, alebo čokoľvek 
podobné, čo vo vás vyvolá myšlienku „Čo to 

malo znamenať?“ Je to odkaz od anjelov, aby 
ste sa na chvíľu zastavili a porozmýšlali. Ako-
by vás chceli vytiah nuť z  toho toku energie, 
v ktorom aktuálne plyniete. 

Sny – môžu byť veľmi dobrým komunikačným 
kanálom medzi ľuďmi a anjelmi. Ak sa napro-
gramujete, aby ste si svoje sny pamätali, môže 
to byť pre vás výborná prijímacia linka od svo-
jich strážnych anjelov. Programovať znamená, 
že večer pred spaním buď vyhlásite, že si sen 
budete pamätať, alebo poprosíte anjelov, aby 
vám v tom pomohli.

Rozhovory, správy, vety – informáciu, ktorú 
vám chcú anjeli odovzdať, zachytíte jednodu-
cho priamou rečou, akoby náhodou. Zrazu za-
chytíte rozhovor medzi dvomi ľuďmi, istú vetu 
v rádiu, či z televíznych správ.  

Drobné nehody, malé zranenia – ak už ani 
naliehavý šepot do  ucha nezaberá, anjeli sa 
vás snažia upozorniť drobným „drgnutím“, čo 
sa na fyzickej úrovni prejaví tak, že zakopnete 
o schod, či obrubník, udriete si plece, koleno 
a podobne, či narazíte o niečo hlavou. Dokon-
ca aj mierna chrípka, bolesť hrdla, či iné cho-
roby vás chcú zastaviť a primäť k rozmýšľaniu. 
Akoby vami triasli: „Haló, preber sa už!“ 

Utíšme sa a načúvajme
Samozrejme, možností anjelského kontakto-
vania je oveľa viac. Ak sa utíšime a  zameria-
me sa na  našich anjelov, ich odkazy budeme 
vnímať oveľa priamejšie a  jednoznačnejšie.  
Najdôležitejšie zo všetkého je, aby sme tomu 
aj uverili. Bez viery sa k nám totiž žiadny an-
jelsky hlas nedostane.
Nabudúce si povieme o  tom, ako rozpoznať, 
koho odkazy vnímame. Vždy ide o anjela? 

Medzi nebom a zemou
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Keď nám anjeli 
chcú nieco povedatť…

Hovorili sme už o tom, ako prosiť anjelov, ak po niečom túžime. 
Dnes sa pozrieme na opačnú stranu: čo ak nám anjeli chcú niečo 

povedať? Viete ako zachytiť signály vášho strážneho anjela? 

ˇˇ

Monika Jakubeczová 
Štyridsať rokov som prežila tak, že som anjelov ignorovala. Až jedno leto prišlo 
silné, neodbytné nutkanie čítať. A vtedy sa to stalo. Na mesiac som odložila 
prácu, venovala som sa len čítaniu a neskôr meditácii. Od tej chvíle ma začali 
navštevovať anjeli. Otvorili sa mi nové dimenzie vnímania a dnes žijem svoj 
ďalší život v spojení s anjelmi. Svoj príbeh som zverejnila v knihe Prebudili ma 
anjeli. Knihu si môžete objednať na www.knihy.sk.


